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SANTRAuKA

Tikslai. Žmogžudystę vyrai įvykdo dažniau nei moterys. Apytiksliais 
duomenimis, daugiau nei trečdalis žmogžudysčių įvykdžiusių 
asmenų turi pagydomą psichikos sutrikimą. Šie duomenys suteikia 
galimybę gydytojams, gerinant vyrų psichikos sveikatą, prisidėti prie 
žmogžudiško elgesio prevencijos. 
Metodai. Mes apžvelgėme naujausią literatūrą apie vyrų psichikos 
sveikatą, koncentruodamiesi į žmogžudystės rizikos įvertinimą ir 
mažinimą tarp psichikos sutrikimų turinčių vyrų. 
Rezultatai. Bipolinis sutrikimas ir šizofrenija turi nervinį 
endofenotipą, kuris vyrams yra žmogžudystės rizikos veiksnius. 
Dviguba diagnozė arba kartu su kitomis sunkiomis psichikos ligomis 
esantis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimas vyrams yra 
didelis žmogžudystės rizikos veiksnys. Dviguba diagnozė, asmenybės 
sutrikimai ir patologiniai bruožai bei depresija siejami su emocijų 
reguliacijos sutrikimais, irzlumu, reaktyvia agresija. Šiuo metu 
rekomenduojama skatinti gydytojų išsilavinimą, spręsti šaunamųjų 
ginklų naudojimo saugumą, sumažinti vyrų (lyginant su moterimis) 
nenorą siekti pagalbos ir, įtraukus šiuos duomenis, naudoti tikslingas 
rizikos vertinimo apklausas.
 Išvados. Vyrų, turinčių psichikos sutrikimų, pagrindinis žmogžudiško 
elgesio prevencijos tikslas turėtų būti didelės rizikos grupių atranka, 
jų aprūpinimas adekvačiu gydymu ir ilgalaikio gydymo taikymas, 
atitinkantis specifiškus poreikius vyrams ir problemas. 

Reikšminiai žodžiai: žmogžudystė, žmogžudystė – savižudybė, vyrų 
psichikos sveikata, endofenotipai, elgesys siekiant pagalbos.

ABSTRACT

Objectives. Homicide is overwhelmingly committed by men 
compared to women. Conservative estimates suggest that more 
than a third of these individuals have a treatable psychiatric disorder. 
These data present an opportunity to mental health clinicians  to  assist  
in  the  prevention  of  homicide  by  improving  men’s  mental  health.    
Methods.  We  review  the  current  literature on men’s mental health 
with a focus on assessing and reducing homicide risk in men with 
psychiatric conditions. 
Results. Bipolar disorder and schizophrenia appear to share a neural 
endophenotype that is a risk factor for homicide. Dual disorders, or 
the presence of a substance use disorder with other major mental 
illness, are a major risk factor for homicide in males. Dual diagnosis 
disorders, personality disorders and pathological traits and male 
depression share emotion dysregulation,  irritability,  and  reactive  
aggression.  Promoting  physician  education,  addressing  firearm  
safety,  reducing  the  reluctance of men relative to women to engage 
in help-seeking behaviour, and using targeted risk interviews which 
integrate these data are all currently recommended.  
Conclusions. The main focus in prevention of homicidal behaviour 
in males with psychiatric  disorders  should  be  to  identify  high  
risk  groups,  to  provide  adequate  treatment,  and  to  facilitate  
compliance  with long-term treatment while considering male specific 
problems and needs. 

Key words: homicide; homicide-suicide; men’s mental health; 
endophenotypes; help-seeking behaviour 
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ĮvAdAS

Kiekvienais metais beveik pusė milijono žmonių 
visame pasaulyje (2012 m. – 437 tūkst.) nužudomi žiaurių 
nusikaltimų metu (1 lentelė) (Jungtinių Tautų Narkotikų ir 
nusikaltimų tyrimų biuras ir Tendencijų analizės skyrius, 
2013). Beveik visi šių žiaurių nusikaltimų kaltininkai (apie 
90 proc.) yra vyrai (Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikaltimų 
tyrimų biuras ir Tendencijų analizės skyrius, 2013; Oliffe ir 
kt.). Žmogžudystė aiškiai yra vyrų problema. 

Dauguma žmogžudystes įvykdančių nusikaltėlių serga 
psichikos ligomis. Rodikliai visame pasaulyje svyruoja nuo 
34 proc. Jungtinėje Karalystėje (Shaw ir kt., 2006) ir 35 proc. 
Kanadoje (Cote ir kt., 1992) iki 53 proc. Švedijoje (Lindqvist 
1986) ir 58 proc. JAV (Martone ir kt., 2013); vieno tyrimo 
duomenimis, apie 90 proc. nusikaltėlių turėjo bent vieną 
psichiatrinę diagnozę (Fazel ir Grann, 2004). Dauguma šių 
asmenų sunkiai serga. Tiriant paaiškėjo, kad 20–23 proc. 
žmogžudyste apkaltintų asmenų įvykio metu buvo psichozės 
būsenos (Gottlieb ir kt., 1987; Fazel ir Grann, 2004). 

Norint, kad visame pasaulyje reikšmingai sumažėtų 
žmogžudystės atvejų, šie epidemiologiniai duomenys turėtų 
būti įtraukti į prevencines programas, siekiant paveikti ne tik 
vyrus, bet ir moteris, šeimas, bendruomenes. Šio pranešimo 
tikslas – remiantis turimomis žiniomis, apibrėžti būtinus 
veiksnius, siekiant optimaliai sumažinti žmogžudysčių atvejų 
skaičių tarp psichiškai nesveikų asmenų.

Kurti šias Gaires mes pradėjome nuo aktualių šiai temai 
straipsnių rinkinio, kuris buvo sukauptas per paskutinį 
dešimtmetį. Vėliau šį rinkinį papildėme atlikę paiešką su 
tokiais reikšminiais žodžiais: žmogžudystė, vyrų psichinė 
sveikata, psichikos sutrikimai. Įtraukdami apžvalgas, studijas, 
straipsnius, perspektyvas bei komentarus, netaikėme jokių 
konkrečių išskyrimo kriterijų.

Tyrimai rodo, kad asmenys, kurie serga psichikos liga 
ir turi psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimų turi 
didžiausią smurto ir žmogžudystės riziką (Eronen ir kt., 
1996a, 1996b; Putkonen ir kt., 2004; Palijan ir kt.; 2009b; 
Sher ir Landers, 2014). Šiose Gairėse pateikiamas planas 
akcentuoja pacientus, turinčius dvigubą diagnozę, kaip 
intervencijos tikslinę populiaciją. Apžvelgti duomenys, 
patvirtinantys šios populiacijos didelę riziką. 2 lentelėje 
pateikiami naujausi ir svarbiausi tyrimai, atlikti šia tema, 
rodo, kad ryšio tarp žmogžudystės ir psichikos sutrikimų 
statistiniai duomenys labai skiriasi, yra reikšmingų skirtumų 
tarp regionų ir diagnostikos metodų, kad tokių duomenų 
statistika labai sudėtinga. Taip pat yra reikšmingų skirtumų 
tarp žmogžudystės rūšių, ypač tarp seksualinio ir neseksualinio 
smurto, be to apie kiekvieno smurto potipį literatūros (pvz., 
apie seksualinį smurtą, Meloy, 2000; Chan ir Heide, 2009), 
kuria remiantis negalima daryti apibendrinimų apie smurtą ir 
žmogžudystę dėl jų heterogeniškumo. Šie ribotumai rodo, kad 
reikalingi tolesni tyrimai. 

Šis pranešimas skatina diskusiją apie tikslingą rizikos 
įvertinimą. Smurto rizikos veiksniai ir optimaliai tikslinga 
klinikinė apklausa aptariama ir apibendrinama 3 lentelėje. 
Intervencijos visuomenės lygmenyje aptariamos susitelkiant 
į šaunamųjų ginklų apribojimą pacientams, sergantiems 
psichikos ligomis. 

Šis pranešimas parengtas su mintimi, kad dauguma 
žmonių, sergančių psichikos ligomis, nelinkę į smurtą 

Lentelė 1. Žmogžudysčių rodikliai 100 000 gyventojų

 Austrija   0.6
Belgija   1.7
Kanada   1.6
Kroatija   1.4
Čekijos respublika   1.7
Danija   0.9
Suomija   2.2
Prancūzija   1.1
Vokietija   0.8
Graikija   1.5
Vengrija   1.3
Airija   1.2
Italija   0.9
Japonija   0.4
Kenija 20.1
Korėjos respublika  2.6
Kirgizijos respublika 20.1
Laosas   4.6
Libanas   2.2
Liberija 10.1
Libija   2.9
Lietuva   6.6
Madagaskaras   8.1
Malavis 36.0
Malis   8.0
Mauritanija 14.7
Meksika 22.7
Moldavija  7.5
Marokas  1.4
Mianmaras 10.2
Nepalas   2.8
Olandija  1.1
Naujoji Zelandija  1.1
Nikaragva 13.6
Nigeris  3.8
Nigerija 12.2
Norvegija   0.6
Pakistanas   7.6
Panama 21.6
Papua Naujoji Gvinėja 13.0
Paragvajus 11.5
Peru 10.3
Filipinai   5.4
Lenkija   1.1
Portugalija   1.2
Rumunija   2.0
Rusijos Federacija 10.2
Ruanda 17.1
Senegalas   8.7
Serbija   1.2
Siera Leonė 14.9
Singapūras   0.4
Slovakijos Respublika   1.5
Somalis   1.5
Pietų Afrika 31.8
Ispanija   0.8
Šri Lanka   3.6
Sudanas 24.2
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(Monahan ir Doherty, 1993). Asmenims, sergantiems psichikos 
ligą, stigma yra didžiulė problema, todėl šis pranešimas skirtas 
švietimui, o ne stigmatizavimui. Bendruomenės požiūris ir 
nuostata prieš psichiškai nesveikų asmenų smurtinį elgesį yra 
svarbi nepagrįstų stigmų atsiradimo priežastis (Torrey, 2011), 
todėl tikimasi, kad šio pranešimo tikslas – orientuotis į gydymą 
padės sumažinti stigmatizavimą, nukreiptą prieš žmones, 
turinčius psichinę negalią. Šio pranešimo tikslai – skatinti 
švietimą ir ugdyti diskretiškumą mokslinėje bendruomenėje, 
skatinti diskusijas bei pagerinti supratimą siekiant sumažinti 
stigmatizavimą. 

NEuROBIOLOGINĖS APLINKyBĖS

Biologiniai veiksniai gali turėti įtakos struktūriniams ir 
funkciniams pokyčiams prefrontalinėje žievėje, įskaitant visas 
jos jungtis suaugusio žmogaus smegenyse (Bonelli ir Cummings, 
2007; Potegal, 2012). Naujausios metaanalizės duomenimis, 
vykdomosios funkcijos ir emocijų apdorojimo trūkumai, kurie 
kyla dėl pokyčių prefrontaliniuose – limbiniuose funkciniuose 
tinkluose gali būti dažniausia specifinių psichikos sutrikimų 
priežastis (Goodkind ir kt., 2015). Šis naujai atsirandantis 
neurobiologinis modelis rodo suminę įtaką nervinėms sąsajoms 
tarp nusistovėjusių žmogžudystės rizikos veiksnių, įskaitant 
prastą impulsų kontrolę, reaktyvų pyktį bei alkoholio ir 
narkotinių medžiagų poveikį. 

Vis svarbiau vyrų psichinės sveikatos sričiai taps vyriškų 
hormonų poveikio neuroanatominėms ir neuromediatorinėms 
sistemoms įvertinimas (Berman ir Coccaro, 1998; Mazur, 2006; 
Wallner ir Machatshke, 2009; Soyka, 2011). Yra pakankamai 
tyrimų, teigiančių, kad serotoninerginė sistema turi didelę įtaką 
agresyviam ir impulsyviam elgesiui per numanomą sąveiką su 
testosteronu (Birger ir kt., 2003). Taigi, reikšmingas serotonino 
ir testosterono sąveikos poveikis gali būti tik vyrams (Kuepper 
ir kt., 2010), todėl tai gali būti vyrų psichinei sveikatai specifiška 
su smurto rizika susijusi tyrimų sritis.

Žmogžudystės neurobiologija tampa vis labiau 
suprantama molekuliniame ir ląsteliniame lygmenyje, Tai 
tarsi užuomina į ateitį, kai žmogžudystės biožymenys galės 
būti taikomi nustatant rizikos veiksnius. Iki šiol nepakanka 
patikimų įrodymų, patvirtinančių tokią praktiką, bet 
egzogeninio testosterono vartojimas gali būti priskiriamas 
prie piktnaudžiavimo cheminėmis medžiagomis ir kelti 
susirūpinimą dėl žmogžudiško elgesio. 

SPECIFINIAI PSICHIKOS SuTRIKIMAI

Bipolinis sutrikimas ir šizofrenija

Bipolinis sutrikimas ir šizofrenija – tai dvi pagrindinės 
psichikos sutrikimai, kurios tikėtinai turi polinkį į žmogžudystę. 
Tuo labiau, kad šie du sutrikimai vyrams turi ir specialius 
bruožus, galinčius turėti ryšį su smurtu. Bipoliniam sutrikimui 
ir šizofrenijai būdingi bendri biologiniai keliai (Psichiatrijos 
genomikos konsorciumo ir Tarptautinio uždegiminių žarnyno 
ligų genetikos mokslininkų konsorciumo tinklų ir kelių analizės 
subgrupė (IIBDGC), 2015). Esant bipoliniam sutrikimui, vyrai 
labiau linkę greta turėti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
sutrikimų ir patiria daugiau manijos epizodų nei moterys 
(Vega ir kt., 2011). Šizofrenija vyrams diagnozuojama 1,4 
karto dažniau nei moterims (Pichioni ir Murray, 2007). 
Teigiama, kad tais atvejais, kai depresija sergantis žmogus 
įvykdo žmogžudystę, tai greičiausiai susiję su psichozėmis 
(Malmquist, 1995). Pacientai, sergantys maniakine depresija, 
žmogžudystę gali įvykdyti depersonalizacijos metu, vėliau 
atsirandančiai dalinei amnezijai (Malmquist, 2006).

Bipolinį sutrikimą turintys pacientai dažniau įvykdo 
žmogžudystę, būdami depresijos nei manijos būsenos (Yoon 
ir kt., 2012). Manijos metu nužudymas plikomis rankomis 
pasitaiko dažniau nei naudojant šaunamuosius ginklus arba 
kitas priemones. Žmogžudystės motyvai labai skiriasi įvairių 
bipolinio sutrikimo fazių metu, pvz., vienoje studijoje (Yoon 
ir kt., 2012) 34 proc. bipolinį sutrikimą turinčių pacientų 
depresijos metu žudė dėl to, kad palengvintų jaučiamą arba 
tikrą aukos naštą (altruistinis nužudymas), tuo tarpu nė vienas 
maniją ir bipolinių sutrikimų turintis pacientas to nedarė. 
Maniakinio epizodo metu (50 proc.), lyginant su depresiniu 
epizodu (11,5 proc.), labiau reikšmingas buvo emocinis 
impulsyvumas. Šios ypatybės yra svarbios siekiant įvertinti 
riziką. 

Jau seniai pastebėtas ryšys tarp šizofrenijos ir žmogžudystės 
(Phalansky ir Johnston, 1977; Eronen ir kt., 1996a, Large ir 
kt., 2009). Yra daug neurobiologinių žymenų ir mechanizmų, 
patvirtinančių sąsają tarp šizofrenijos ir smurto (Soyka, 2011). 
Daugelis sergančiųjų šizofrenija (beveik 86 proc.), turintys 
suicidinių minčių, taip pat turi minčių ir apie žmogžudystę. 
(Volavka ir kt., 2004). Teigiami simptomai, ypač persekiojimo 
iliuzijos taip pat gali būti svarbus žmogžudystės rizikos 
veiksnys (Bjorkly, 2002; Coid ir kt., 2013). Psichotiški asmenys 
gali įvykdyti „nepažįstamojo žmogžudystę“: vyriškoji lytis, 
asocialus elgesys praeityje, vienišumas ir keletas negatyvių 
simptomų yra šio tipo žmogžudystės rizikos veiksniai (Nielssen 
ir kt., 2011). Visi šie duomenys turėtų būti įtraukti į tikslingą 
rizikos įvertinimą. Teigiama, kad iš asmenų, turinčių bipolinį 
sutrikimą arba sergančių šizofrenija, žmogžudystę daugiausia 
įvykdo negydyti, nesilaikantys gydymo režimo dažniausiai 
benamiai pacientai (Elbogen ir Johnson, 2009). 

Šie du sutrikimai galimai per bendrus nervinius 

Švedija  1.0
Šveicarija  0.7
Sirijos Arabų Respublika  2.3
Tadžikistanas 2.1
Tanzanija  24.5
Tailandas 5.3
Togas  10.9
Tunisas  1.1
Turkija  3.3
Uganda  36.3
Ukraina 5.2
Jungtinė Karalystė 1.2
Jungtinės Valstijos 4.8
Urugvajus 6.1
Uzbekistanas  3.1
Venesuela  45.1
Vietnamas  1.6
Jemenas  4.2
Zambija  38.0
Zimbabvė  14.3
Pasaulis  5.7

1 lentelės tęsinys

2010 (Pasaulio bankas, 2014).
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Lentelė 2. Svarbūs literatūros duomenys

Šaltinis Citata

Bogerts B, Möller-Leimkühler AM. 2013. 
Neurobiological and psychosocial causes of individual 
male violence. Nervenarzt 84(11):1329–1344.

Apžvelgiamos epidemiologinės, neurobiologinės, genetinės, neuropatologinės, 
neurocheminės, hormoninės, vystymosi ir psichosocialinės vyrų agresijos ir 
smurtavimo teorijos.

Eronen M, Hakola P, Tiihonen J. 1996. Mental disorders 
and homicidal behavior in Finland. Arch Gen Psychiatry 
53(6):497–501.

Išanalizuoti 693 iš 994 apkaltintųjų žmogžudyste aštuonerių metų laikotarpyje 
Suomijoje. Išsiaiškinta, kad šizofrenija žmogžudystės riziką vyrams didina 8 
kartus, o moterims – 6,5 karto. Asocialus asmenybės sutrikimas žmogžudystės 
riziką vyrams didina daugiau nei 10 kartų, o moterims – daugiau nei 50 kartų. 
Afektiniai, nerimo sutrikimai, distimija ir protinis atsilikimas šios rizikos 
reikšmingai nedidina (tikimybė – 0,5).

Eronen M, Tiihonen J, Hakola P. 1996. Schizophrenia 
and homicidal behavior. Schizophr Bull 22(1):83–89.

Analizuojami 93 kaltinamieji žmogžudyste sergantys šizofrenija iš 1423 suimtų 
per 12 metų. Išsiaiškinta, kad žmogžudystės įvykdymo rizika buvo 10 kartų 
didesnė tarp abiejų lyčių šizofrenija sergančių pacientų palyginus su bendrąja 
populiacija.

Fazel S, Buxrud P, Ruchkin V, Grann M. 2010. Homicide 
in discharged patients with schizophrenia and other 
psychoses: a national case-control study. Schizophr Res 
123(2–3):263–269.

Analizuojami 47 asmenys, sergantys šizofrenija ir kitomis psichozėmis, kurie 
įvykdė žmogžudystę per 6 mėn. nuo išrašymo iš ligoninės ir lyginami su 105 asmenų 
kontroline grupe, kurie neįvykdė jokio smurtinio nusikaltimo. Išsiaiškinta, kad 
prasta savipagalba prieš hospitalizavimą, piktnaudžiavimas psichoaktyviosiomis 
medžiagomis prieš ir po hospitalizacijos, ankstesnė hospitalizacija dėl smurtinio 
epizodo ir medikamentų neatitikimas po hospitalizacijos buvo susiję su 
žmogžudyste.

Fazel S, Gulati G, Linsell L, Geddes JR, Grann M. 
2009a. Schizophrenia and violence: systematic review 
and metaanalysis. PLoS Med 6(8):e1000120.

20 individualių tyrimų metaanalizė, pateikianti duomenis apie 18423 asmenis, 
sergančius šizofrenija ir kitomis psichozėmis parodė, kad tarp vyrų, sergančių 
šizofrenija ir kitomis psichozėmis, smurto tikimybė, lyginant su psichikos sutrikimų 
neturinčiais vyrais, kito nuo 1 iki 7 su dideliu heterogeniškumu (I(2) 86 proc.).

Fazel S, Långström N, Hjern A, Grann M, Lichtenstein 
P. 2009b. Schizophrenia, substance abuse, and violent 
crime. JAMA 301(19):2016–2023.

Ryšys tarp Švedijos ligoninių priėmimų registrų ir teistumo 1973–2006 m. 
atskleidžia, kad piktnaudžiavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis turi įtakos 
didėti smurtinių nusikaltimų rizikai tarp šizofrenija sergančių asmenų.

Flynn S, Abel KM, While D, Mehta H, Shaw J. 2011. 
Mental illness, gender and homicide: a population-based 
descriptive study. Psychiatry Res 185(3):368–375.

Vienmomentis tyrimas 4572 nuteistųjų dėl žmogžudystės Anglijoje ir Velse 
1997–2004 m. atskleidė, kad lytis ir psichikos sutrikimas turi įtakos žmogžudystės 
charakteristikai ir teisinių procesų pasekmėms.

Golenkov A, Large M, Nielssen O, Tsymbalova A. 2011. 
Characteristics of homicide offenders with Schizophrenia 
from the Russian Federation. Schizophr Res 133(1–
3):232–237.

133 žmogžudystės nusikaltėlių (120 vyrų, 13 moterų) sergančių šizofrenija iš 
regiono, kur didelis žmogžudystės dažnis (Čuvašo Respublika, Rusijos Federacija), 
analizė atskleidė, kad sergančių šizofrenija kaltinamųjų charakteristika nežymiai 
skyrėsi nuo šizofrenija sergančių žmogžudystės nusikaltėlių, gyvenančių 
regionuose, kur yra žymiai mažesnis žmogžudystės dažnis.

Golenkov A, Nielssen O, Large M. 2014. Systematic 
review and meta-analysis of homicide recidivism and 
schizophrenia. BMC Psychiatry 14:46.

Naujausia sisteminė apžvalga ir metaanalizė naudojant nepublikuotus duomenis 
rodo, kad pakartotinė žmogžudystė yra retesnė nei skelbia trys publikuoti 
pranešimai (4,3 proc., 4,5 proc. ir 10,7 proc. nusikaltėlių, sergančių šizofrenija, 
anksčiau yra įvykdę žmogžudystę).

Marcell A V, Ford CA, Pleck JH, Sonenstein FL. 2007. 
Masculine beliefs, parental communication, and male 
adolescents ’ health care use. Pediatrics 119:e966–975.

Didesnis vyriškumas yra tiesiogiai susijęs su mažesniu sveikatos priežiūros, ypač 
psichinės sveikatos priežiūros paslaugų gavimu tarp paauglių ir jaunų vyrų.

Masle LM, Goreta M, Juki V. 2000. The comparison 
of forensic-psychiatric traits between female and 
male perpetrators of murder or attempted murder. Coll 
Antropol 24(1):91–99.

Retrospektyvi 70 moterų ir 70 vyrų, nuteistų dėl žmogžudystės, analizė parodė, 
kad vyrai yra mažiau linkę būti emociškai susiję su savo aukomis, mažiau linkę 
patys būti aukomis ir labiau linkę į alkoholizmą, kaip į netiesioginį veiksnį dėl jų 
atsakomybės.

Miquel L, Roncero C, García-García G, Barral C, Daigre 
C, Grau-López L, ir kt., 2013. Gender differences in 
dually diagnosed outpatients. Subst Abus 34:78–80.

Tokie žmogžudystės rizikos veiksniai kaip piktnaudžiavimas psichoaktyviosiomis 
medžiagomis dažniau pasitaiko vyrams, o moterys dažniau linkę piktnaudžiauti 
psichiką slopinančiomis medžiagomis.

Möller-Leimkühler AM. 2002. Barriers to help-
seeking by men: a review of sociocultural and clinical 
literature with particular reference to depression. J Affect 
Disord71(1–3):1–9.

Peržiūrėti sociokultūriniai ir klinikiniai veiksniai, kurie susiję su reikšmingai 
retesniu vyrų, nei moterų konsultacijų dažniu ir pagalbos siekiančiu elgesiu.

Möller-Leimkühler AM, Schwarz R, Burtscheidt W, 
Gaebel W. 2002. Alcohol dependence and gender-role 
orientation. Eur Psychiatry 17(1):1–8.

112 individų, turinčių priklausomybę alkoholiui, analizė parodė, kad alkoholikai 
vyrai dažniau turi netradicinį nediferencijuotą, arba moterišką (74 proc.) nei 
tradicinį vyrišką lytini identitetą (20 proc.).

Nielssen O, Bourget D, Laajasalo T, Liem M, Labelle 
A, Häkkänen-Nyholm H, ir kt., 2011. Homicide of 
strangers by people with a psychotic illness. Schizophr 
Bull37(3):572–579.

Populiacija paremta žmogžudysčių, įvykdytų asmenų, sergančių psichozėmis, 
metaanalizė apie nepažįstamų žmonių nužudymo atvejus parodė, kad 
nepažįstamųjų žmogžudystė yra labai reta (1 nepažįstamojo žmogžudystė – 14,3 
mln. žmonių), o aukos dažniausiai būna suaugę vyrai.
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įsitikinimai dėl esamos grėsmės buvo reikšmingai susiję su žmogžudyste. 

Oliffe J, Han C, Drummond M, Sta Maria E, Bottorff 
J, Creighton G. (in press). Men, masculinities, and 
murder-suicide Am J Mens Health.

Vyrai sudaro 93,4 proc. žmogžudyste-savižudybe kaltinamųjų JAV, tai yra daugiau 
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Paris J. 2004. Gender differences in personality traits 
anddisorders. Curr Psychiatry Rep 6:71–74.
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medžiagomis.
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Visų asmenų, nuteistų aukštesniuose Viktorijos teismuose 1993–1995 m. analizėje 
pastebėta, kad 25 proc. anksčiau turėjo psichikos sutrikimų. Asmenybės sutrikimai 
ir piktnaudžiavimas psichotropinėmis medžiagomis pasireiškė dažnai kaip ir 
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Intymaus partnerio žmogžudystės analizė ir 642 nusikaltėlių, iš kurių 551 buvo 
vyras, charakteristika parodė, kad lyčių skirtumai buvo reikšmingi tarp keturių 
rizikos veiksnių: darbo užimtumo, aukos intoksikacijos, savigynos ir ginčų, 
dažniausiai susijusių su alkoholiu kaip nusikaltimo rizikos veiksniu.
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Depresija sergantys vyrai labiau susierzinę, labiau linkę per stipriai reaguoti, 
jiems dažniau pasireiškia pykčio priepuoliai, mažesnė impulsų kontrolė, didesnis 
simptominis psichotropinių medžiagų vartojimas ir hiperaktyvus elgesys lyginant 
su depresija sergančiomis moterimis.

2 lentelė tęsinys

endofenotipus dalijasi unikalia žmogžudystės rizika (Meda ir 
kt., 2012). Emocijų reguliavimo srities deficitas greičiausiai 
yra svarbus ir bipoliniam sutrikimui (Green ir kt., 2007), ir 
šizofrenijai (Horan ir kt., 2013). Netaisyklingas neigiamo 
poveikio reguliavimo mechanizmas matomas abiem atvejais 
(Rowland ir kt., 2012). Prasta emocinė reguliacija yra esminis 

impulsyvaus smurtinio elgesio rizikos veiksnys, kuris dažnai 
yra pagrindinis vyrų, turinčių šiuos sutrikimus, įvykdytų 
žmogžudysčių veiksnys (Hoptman ir kt., 2010; Yoon ir kt., 
2012). Taigi, nereguliuojamas pyktis, sergant šizofrenija, gali 
tarpininkauti tarp kliedesių ir žmogžudystės rizikos (Coid 
ir kt., 2013). Galima kelti hipotezę, kad tolesnis emocijų 
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SHER, RICE ir kt.
Žmogžudiško elgesio prevencija tarp vyrų, turinčių psichikos sutrikimų

reguliavimo sistemos blogėjimas dėl neurobiologinio alkoholio 
ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų poveikio tarpininkauja 
tarp šizofrenijos ir bipolinio sutrikimo ir  kartu esančio 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizikos.

depresija ir asmenybės sutrikimai

Depresija gali sąlygoti didesnį vyrų nei moterų polinkį 
į eksternalizuotą elgesį dėl negatyvios gyvenimo patirties. 
(Winkler ir kt., 2005; Winkler ir kt., 2006; Rice ir kt., 2014). 
Šis eksternalizuojantis elgesys gali pasireikšti agresyviais 
veiksmais, įskaitant ir žmogžudystę. Depresijos sutrikimus, 
būdingus vyrams ir reikalaujančius specifiško vyrams požiūrio, 
gali rodyti susierzinimas, pykčio protrūkiai, agresyvumas ir 
užgaulus elgesys (Moller-Leimkuhler ir kt., 2004). Tai gali 
sąlygoti didesnę vyrų nei moterų ankstyvos mirties nuo įvairių 
priežasčių, įskaitant smurtą, riziką (Moller-Leimkuhler, 2003). 

Agresyvumas ir smurtavimas dažniausiai yra susiję su 
asmenybės sutrikimais, ypač su asocialiu ir ribiniu asmenybės 
sutrikimu. (Fountoulakis ir kt., 2008; Amerikos Psichiatrų 
Asociacija, 2013; Scott ir kt., 2014). Asocialus asmenybės 
sutrikimas – pastovus elgesio modelis, apibūdinamas 
nepagarba kitų teisėms ir jų pažeidimu, prasidedančiu 
vaikystėje arba ankstyvojoje paauglystėje ir besitęsiančiu 

suaugus (Amerikos psichiatrų asociacija, 2013). Vienas iš 
Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadovo (DSM5) 
asocialios asmenybės sutrikimo kriterijų yra „susierzinimas 
ir agresyvumas, lydimas pasikartojančių muštynių arba 
užpuolimų“ (Amerikos psichiatrų asociacija, 2013). Manoma, 
kad asocialios asmenybės sutrikimas žymiai dažnesnis 
vyrams nei moterims – mažiausiai 80 proc. atitinkančių 
kriterijus yra vyrai (Paris, 2004). Pažymėti, kad kai kurių 
tyrėjų teigimu, asocialus elgesys moterims gali būti klaidingai 
nediagnozuojamas (Warner, 1978; Paris, 2004; Dolan ir Vollm, 
2009). Vieno tyrimo metu pastebėta, kad bet kokio asmenybės 
sutrikimo buvimas didino žmogžudystės riziką, bet ši rizika 
buvo išskirtinai didelė tarp asmenų, turinčių asocialų asmenybės 
sutrikimą (Eronen ir kt., 1996a). Remiantis šiuo tyrimu, 
asocialus asmenybės sutrikimas 10 kartų padidino tikimybę 
vyrui įvykdyti žmogžudystę (Eronen ir kt., 1996a). Kito tyrimo 
duomenimis, palyginus tik su psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo sutrikimą turinčiais asmenimis ir kontroline grupe, 
asocialaus asmenybės sutrikimo ir psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo sutrikimo derinys sąlygojo aukštesnius agresyvumo, 
impulsyvumo ir psichopatiškumo rodiklius (Alcorn III ir kt., 
2013). 

Lentelė 3. Modifikuojami ir nemodifikuojami rizikos veiksniai

Rizikos veiksnys Galimos intervencijos
Modifikuojami rizikos veiksniai
Susiję su liga, neurobiologiniai
Kliedesiai Antipsichotikai, benzodiazepinai, ilgai veikiantys injekuojami (pvz., šizofrenijai, Gadelha ir kt., 

2012; Hasan ir kt., 2012)
Haliucinacijos Antipsichotikai, benzodiazepinai, ilgai veikiantys injekuojami (pvz., šizofrenijai, Gadelha ir kt., 

2012; Hasan ir kt., 2012)
Depresija Antipsichotikai, antidepresantai, psichoterapija, EKT sunkiai depresijai (Bauer ir kt., 2002, 

2013; Malhi ir kt., 2013)
Maniakinė būsena Neuroleptikai, nuotaiką stabilizuojamieji vaistai (Grunze ir kt., 2003; Grunze ir kt., 2009).
Piktnaudžiavimas alkoholiu Detoksikacija, 12 žingsnių programos, psichoterapija, stacionarinė ir ambulatorinė reabilitacija, 

vaistai, kurie mažina narkotikų poreikį (Sofuoglu ir Kosten 2004; Soyka ir kt., 2008)
Piktnaudžiavimas narkotinėmis Detoksikacija, 12 žingsnių programos, psichoterapija, stacionarinė ir ambulatorinė reabilitacija, 

vaistai, medžiagos, kurios mažina narkotikų poreikį (Sofuoglu ir Kosten 2004; Soyka ir kt., 2008)
Impulsyvumas Antipsichotikai, nuotaiką stabilizuojamieji vaistai, psichoterapija (Pattij ir Vanderschuren, 2008)
Asocialus elgesys Antipsichotikai, gretutinių ligų gydymas, psichoterapija (Klar ir Siever, 1984; Herpertz ir kt., 2007)
Ruminacijos Antipsichotikai, antidepresantai, psichoterapija (Denson, 2013)
Nemiga Antipsichotikai, hipnotikai, psichoterapija (Sutton, 2014)
Skausmas Analgetikai, psichoterapija (Gatchel ir kt., 2014)
Lėtinės ligos Siuntimas nuosekliai medicininei pagalbai, psichoterapija (Kemp, 2011)
Psichosocialiniai (Kasper ir kt., 2003; Schatzberg ir Nemeroff, 2003; Hales ir kt., 2014)
Prieinamumas prie šaunamųjų ginklų Pašalinimas, biografinių faktų peržiūra
Menki problemų sprendimo įgūdžiai Atsarginis planas, psichoterapija
Žmogžudiškos mintys Aukos perspėjimas, teisinė pagalba, hospitalizavimas
Izoliacija, prasta komunikacija Pagerinti šeimos, socialinę paramą, psichoterapija
Finansiniai, mitybiniai, buitiniai stresoriai Siuntimas socialinėms paslaugoms gauti
Nekintami rizikos veiksniai (Kasper ir kt., 2003; Schatzberg ir Nemeroff, 2003; Hales ir kt., 2014)
Vyriškoji lytis
Jaunas amžius
Smurtaujantis arba žmogžudiškas elgesys praeityje
Psichikos sutrikimai praeityje
Dviguba diagnozė praeityje
Sudėtingos sąlygos vaikystėje
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dviguba diagnozė

Pagrindinis žmogžudystės veiksnys – dviguba diagnozė 
arba psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimas, esantis 
kartu su sunkiausiais psichikos sutrikimais, tokiais kaip, 
šizofrenija arba bipolinis sutrikimas (Nielssen ir kt., 2007; 
Fazel ir kt., 2009b; Richard-Devantoy ir kt., 2011). Dviguba 
diagnozė dažniau pasitaiko vyrams. Taip pat nustatyta lyties 
skirtumų esant dvigubos diagnozės sutrikimams. Pavyzdžiui, 
psichoziniai, nerimo ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
sutrikimai dažnesni vyrams, o afektiniai sutrikimai ir 
antidepresantų vartojimas labiau paplitęs tarp moterų (Miquel 
ir kt., 2013). Vyrams priešingai nei moterims šie didinantys 
impulsyvumą vyrų dvigubos diagnozės sutrikimų bruožai gali 
dar labiau didinti riziką. 

Svarbu pabrėžti ryšį tarp narkotinių medžiagų vartojimo 
sutrikimų ir žmogžudystės. Naujausių tyrimų duomenimis, 
47 proc. kaltinamųjų žmogžudyste turėjo su narkotinėmis 
medžiagomis susijusių I diagnostinės ašies sutrikimų, o tik 5,5 
proc. turėjo su tuo nesusijusių I diagnostinės ašies sutrikimų 
(Martone ir kt., 2013). Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, 
kad 47 proc. kaltinamųjų neturėjo jokios I diagnostinės 
ašies diagnozės, 36 proc. turėjo tik su piktnaudžiavimu 
psichotropinėmis medžiagomis susijusias diagnozes, o 11,5 
proc. – piktnaudžiavimo cheminėmis medžiagomis diagnozės 
buvo tik gretutinės.

Svarbu atskirai įvertinti dažniausius piktnaudžiavimo 
cheminėmis medžiagomis būdus, nes kiekviena cheminė 
medžiaga turi specifiškas jai rizikos sąsajas su smurtu 
(PSO, 2009). Deja patikimų duomenų nėra, todėl negalima 
psichoaktyvių medžiagų vartojimo į skirtingas rizikos 
grupes, tačiau yra pakankamai įrodymų, paremiančių platesnį 
piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotikais skirstymą.

Alkoholis

Alkoholio vaidmuo žmogžudystėje svarbus net ir 
asmenims, neturinčių jokių psichikos sutrikimų. Alkoholis 
padaro žmones nepajėgius išspręsti konfliktą be smurto. Tiek 
nesaikingas alkoholio vartojimas, tiek pavojingi vartojimo 
modeliai susiję su žmogžudystės rodikliais (Bye, 2008). 

Daugiau nei 4 iš 5 (82 proc.) žmogžudysčių, įvykdytų 
Suomijoje, ir pusė jų Švedijoje buvo įvykdytos asmenų, 
apsvaigusių nuo alkoholio (Nacionalinis teisinės politikos 
tyrimų institutas, 2011). Reikšmingi, bet mažiau stulbinantys 
rodikliai yra Australijoje (Australijos Kriminologijos institutas, 
2013) ir kitose šalyse, įskaitant Indiją (30,2 proc.) (Jungtinių 
Tautų Narkotikų ir nusikaltimų tyrimų biuras, 2013). 

Alkoholio vartojimas ypač problemiškas asmenims, 
sergantiems psichikos ligomis. Mes aptarėme afektinio 
impulsyvumo vaidmenį asmenims, turintiems maniakinį 
bipolinį sutrikimą (Yoon ir kt., 2012); alkoholio įtaka gali 
sustiprinti afektinį impulsyvumą ir padidinti žmogžudystės 
riziką. Ilgalaikis alkoholio vartojimas gali sąlygoti alkoholio 
sukeltos demencijos atsiradimą ir žymiai ilgiau stiprinti 
vykdomųjų funkcijų sutrikimus.  Tai ypač aktualu šizofrenija 
sergantiems asmenims (Beaudoin ir kt., 1993; Eronen ir 
kt., 1996b; Rasanen ir kt., 1998; Fazel ir kt., 2009b; Belli ir 
Ural, 2012). Sergant šizofrenija, alkoholis gali tarpininkauti 
didinant žmogžudystės riziką (Fazel ir kt., 2009b). Sergant 
šizofrenija, pasitaiko dukart didesnė nužudymo rizika, o kartu 
su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimu ši rizika 

padidėja iki aštuonių kartų lyginant su bendrąja populiacija 
(Richard-Devantoy ir kt., 2013). Daugiau nei trečdalis asmenų, 
sergančių šizofrenija, yra priklausomi nuo alkoholio (Drake ir 
kt., 2002), todėl tai yra reikšminga tikslinei populiacijai.

Psichotropinės medžiagos

Psichotropinės medžiagos, veikdamos per medžiagai 
specifiškus psichofarmakologinius mechanizmus, didina 
žmogžudysčių riziką. Šios medžiagos taip pat turi didelę įtaką 
žmogžudystėse, tuo atveju, kai žudikas neserga psichikos liga 
(Darke, 2010). Dauguma, tačiau ne visi (Meehan ir kt., 2006), 
tyrimai rodo, kad ši rizika gali būti mažesnė nei alkoholio 
sukelta. Pavyzdžiui, tik apie 20 proc. žmogžudystes įvykdžiusių 
nusikaltėlių nusikaltimo metu buvo apsvaigę (Nacionalinis 
teisės politikos tyrimų institutas, 2011). Nelegalūs narkotikai, 
veikdami per kitus, ne neuropsichologinius veiksnius 
(pavyzdžiui, kai žmogžudystę įvykdo nuo jų priklausomi 
asmenys, siekiantys gauti priėjimą prie nelegalių medžiagų), 
taip pat didina žmogžudysčių skaičių.

Vieno tyrimo duomenimis, daugiau nei ketvirtadalio 
(26 proc.) žmonių, sergančių šizofrenija ir įvykdžiusių 
žmogžudystę, kraujyje buvo rasta amfetaminų (Nielssen ir 
kt., 2007). To paties tyrimo duomenimis, daugiau nei trijų 
ketvirtadalių (76 proc.) įvykdžiusiųjų žmogžudystę ir sergančių 
šizofrenija organizme rasta kanapių (Nielssen ir kt., 2007).

Yra sunkumų, tiriant kartu pasireiškiančių psichotropinių 
medžiagų vartojimo sutrikimų įtaką. Psichotropinių medžiagų 
vartojimo sutrikimai yra labai susiję su socialinėmis 
sąlygomis, kurios yra nepriklausomi žmogžudystės ir kitokio 
rizikingo elgesio rizikos veiksniai (Jungtinių Tautų Narkotikų 
ir nusikalstamumo prevencijos biuras, 2013). Mes apžvelgėme 
ir geografinius psichotropinių medžiagų vartojimo vaidmens 
aspektus, rodančius, jog kartu esančių psichotropinių 
medžiagų vartojimo sutrikimų įtaka kai kuriose šalyse ir 
regionuose yra didesnė nei kitose. Dauguma šalių neturi 
prieinamų duomenų apie dominančius kintamuosius, todėl šie 
įvertinimai nepakankamai apibendrina visus regionus. Turint 
omenyje šiuos ribotumus, dėmesys kartu pasireiškiantiems 
psichotropinių medžiagų vartojimo sutrikimų padariniams 
labai svarbus.

Žmogžudystė – savižudybė

Žmogžudystė – savižudybė apibūdinama kaip vieno arba 
kelių asmenų nužudymas, po kurio nusižudo pats žudikas (Liem 
ir kt., 2011; Panczak ir kt., 2013). Vyrai atsakingi už 93,4 proc. 
žmogžudysčių – savižudybių JAV ir tai sudaro didesnę dalį nei 
vyrų žmogžudystės nusikaltėlių, kurie sudaro 88,3 proc. (Oliffe 
ir kt. spaudoje). Vyrai nusikaltėliai du kartus dažniau yra vyresni 
nei 55 metų (Eliason, 2009). Žmogžudystė – savižudybė 
yra daugialypis reiškinys, įtraukiantis kelis tarpusavyje 
susijusius veiksnius (Eliason, 2009; Liem ir kt., 2011; 
Panczak ir kt., 2013b; Oliffe ir kt. spaudoje). Žmogžudystes 
– savižudybes dažniausiai sąlygoja aplinkybės ir gyvenimo 
sąlygos, susijusios su įtampa tarp intymių partnerių ir bendru 
nuolatiniu psichologiniu stresu. Žmogžudystė – savižudybė 
gali būti susijusi su daugeliu priežasčių, įskaitant galią, 
atpildą, ištikimybę, naudą, pavydą ir terorą. Žmogžudystės – 
savižudybės kaltininkai dažnai turi psichotropinių medžiagų 
vartojimo sutrikimų ir (arba) serga depresija (Eliason, 2009). 
Buvo pasiūlyta, kad žmogžudystė – savižudybė atstovauja 
atskirą subjektą, turintį savybes, skiriančias nuo žmogžudystės 
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SHER, RICE ir kt.
Žmogžudiško elgesio prevencija tarp vyrų, turinčių psichikos sutrikimų

ir savižudybės (Panczak ir kt. 2013).
Paauglių masinė žmogžudystė – savižudybė yra unikalus 

reiškinys, turintis didelį kultūrinį sąmoningumą, kuris gali 
būti suprastas kaip paauglio negalėjimo vystytis pagal 
normatyvus rezultatas (Rice ir Hoffman spaudoje). Ši ir 
panašios formuluotes siūlo, jog žmogžudysčių – savižudybių 
kaltininkai, ypač dar paaugliai ir jauno amžiaus suaugusieji, 
gali būti efektyviai paveikti per vystymąsi informuotas 
psichoterapeutines intervencijas, kaip visuomenės sveikatos 
prevencinės programos dalį (Rice spaudoje; Rice and Hoffman 
spaudoje). 

Savižudybės yra kitas ypatingas reiškinys, kuris yra labai 
svarbus psichiatrui ir kitiems psichinės sveikatos specialistams. 
Savižudybės rizikos veiksnių identifikavimas ir savižudybės 
prevencija turi gausią literatūros duomenų bazę (Mann ir kt., 
2005) individams, turintiems psichikos sutrikimų (Mann ir kt., 
1999) ir turi gerai žinomus neurobiologinius tarpusavio ryšius 
(Mann, 2003). Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad dauguma 
savižudybės rizikos veiksnių yra kartu ir žmogžudystės rizikos 
veiksniai, ir papildomai androgenai savižudybių atžvilgiu yra 
labai svarbūs vyrų psichinei sveikatai (Rice ir Sher, 2013; 
Sher, 2012, 2013a, 2013b; Sher ir kt., 2012). Šie radiniai teikia 
papildomų indikacijų toliau tyrinėti vyriškųjų lytinių hormonų 
įtaką žmogžudysčių atveju.

Seksualinis smurtas ir žmogžudystės

Seksualinis smurtas ir žmogžudystės, įvykdytos asmenų, 
sergančių psichikos liga, dažnai skiriasi nuo populiacijos, 
nesergančios psichikos ligomis, įvykdytų žmogžudysčių ir 
seksualinio smurto. Tai patvirtina svarbą tirti seksualines 
žmogžudystes kaip unikalų žmogžudystės ir smurto pogrupį 
(Meloy, 2000; Chan ir Heide, 2009). Pavyzdžiui, dažniausiai 
serijiniai prievartautojai ir pedofilai neatitinka šizofrenijos 
kriterijų (Thibaut, 2006). Priešingai, asmenys, turintys 
parafiliją ir su parafilija susijusių sutrikimų, žymiai dažniau 
įvykdo seksualinį smurtą (Briken ir kt., 2006). Asmenys, 
turintys asmenybės sutrikimų, ypač turintys asocialų ir 
šizoidinį asmenybės sutrikimą, taip pat turi didesnę šio smurto 
tipo riziką (Hill, 2006; Briken, 2010). Visuomenės ir specialistų 
švietimas šiais duomenimis gali padėti sumažinti stigmą, 
užkertant kelią visuomenei sutapatinti planuotas serijines 
žmogžudystes ir psichikos sutrikimų turinčių individų bei kitų 
sergančių sunkiomis dažniausiomis psichikos ligomis. Didžioji 
seksualinio smurto dalis iš tiesų įvykdoma vyrų, nesergančių 
sunkiomis psichikos ligomis. Psichiatrai ir kiti psichinės 
sveikatos profesionalai turi priimti šį faktą, suprasdami savo 
ribotumą, teikiant paslaugas, susijusias su seksualiniu smurtu.

Smurtas,  žmogžudystė ir terorizmas

Neaišku, ar žmogžudiški ir (arba) savižudiški teroristiniai 
aktai susiję su psichiatrine patologija, bet yra ribotų įrodymų, 
jog žmogžudiškas ir savižudiškas terorizmas gali būti 
susijęs (Sher, 2015 Taintor, 2015). Jei tam tikrų teroristinių 
organizacijų veikla gali būti apibendrinta visų organizacijų 
praktikai, panašu, jog teroristinės organizacijos atmeta 
naujokus, turinčius psichopatologijos simptomų ir požymių, 
nes teroristinės organizacijos požiūriu iš jų negalima tikėtis 
gero teroristinių tikslų įvykdymo (Horgan, 2005). Taip pat 
žinoma, jog teroristai vertina teroristinių įvykių reikšmes, tad 
jų tikrovės suvokimas įtartinas, todėl tokių asmenų psichiatrų 
įvertinimas tapo dar aktualesnis (Taintor, 2015). Nors šiai 

naujai tyrimų krypčiai reikės papildomų tyrimų, ji bus labai 
svarbi šiuolaikinei XXI amžiaus sociokultūrai. 

Žmogžudžiai, sergantys arba nesergantys psichikos 
ligomis

Neseniai atliktas tyrimas, kurio metu buvo lyginami 
žmogžudžiai, sergantys ir nesergantys psichikos ligomis (Oram 
ir kt., 2013). Kalbant apie intymių partnerių nužudymą, lyginant 
sociodemografines žmogžudžių, sergančių ir nesergančių 
psichikos ligomis, charakteristikas, tyrėjai rado, jog intymių 
partnerių žmogžudžiai, turėję psichikos sutrikimai simptomų 
nusikaltimo metu, dažniau buvo vyresnio amžiaus, vyriškosios 
lyties ir dirbantys. Nerasta skirtumų atsižvelgiant į rasinių – 
tautinių mažumų grupes, šeiminę padėtį, gyvenimo būdą. 
Kalbant apie elgesio charakteristikas, žmogžudžiai, turintys 
psichikos sutrikimai simptomų, nusikaltimo metu rečiau buvo 
anksčiau teisti, įskaitant teistumą dėl smurto, grasinimo smurtu, 
kriminalinių nusikaltimų, ginklų turėjimo. Nusikaltėliai, 
turintys psichikos sutrikimai simptomų, buvo mažiau linkę 
apskritai kada nors piktnaudžiauti alkoholiu. Savęs žalojimo 
paplitimas taip pat buvo mažesnis tarp nusikaltėlių, turinčių 
psichikos sutrikimai simptomų nusikaltimo metu. 

Kalbant apie suaugusių šeimų žmogžudystę, lyginant 
suaugusių šeimų žmogžudžių, turinčių ir neturinčių psichikos 
sutrikimai simptomų, nusikaltimo metu sociodemografines 
charakteristikas, tyrėjai nerado skirtumų atsižvelgiant į amžių, 
lytį, rasines – tautines mažumas, šeiminę padėtį, gyvenimo 
būdą. Tačiau nusikaltėliai, turintys psichikos sutrikimai 
simptomų, rečiau turėjo darbo vietą. Kalbant apie elgesio 
charakteristiką, nusikaltėliai, turintys psichikos sutrikimai 
simptomų, nusikaltimo metu rečiau buvo prieš tai teisti dėl 
smurto arba kriminalinio nusikaltimo. Nusikaltėliai, turintys 
psichikos sutrikimai simptomų buvo taip pat mažiau linkę 
prieš tai piktnaudžiauti alkoholiu. 

Kitas tyrimas analizavo elgesį žmogžudystės nusikaltimo 
vietoje (Häkkänen ir Laajasalo, 2006). Žmogžudžiai, sergantys 
šizofrenija, ir nusikaltėliai, turintys psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo sutrikimą, turėjo išskirtinių nusikaltimo vietos 
elgesio ir aukos pasirinkimo požymių. Nusikaltėliai, sergantys 
šizofrenija, buvo labiau linkę nužudyti kraujo giminę, naudoti 
aštrų ginklą ir sužaloti aukos veidą. Nusikaltėliai, turintys 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimą, žymiai dažniau 
auką apvogdavo ir nužudę bandydavo paslėpti kūną.

Kitas tyrimas nagrinėjo diagnostikos skirtumus 
nusikaltėlių, įvykdžiusių žmogžudystę skirtingais metodais 
(Rodway ir kt., 2009). Nusikaltėliai, sergantys šizofrenija, buvo 
labiau linkę naudoti aštrius įrankius ir dažniausiai nužudydavo 
šeimos narį arba sutuoktinį namuose; didžiajai daugumai 
nusikaltimo metu buvo ligos paūmėjimas. Nusikaltėliai, 
turintys afekto sutrikimą, labiau buvo linkę smaugti arba 
uždusinti. Nuo alkoholio priklausomi nusikaltėliai žymiai 
dažniau smūgiavo arba spardė, pirmiausia siekdami nužudyti 
pažįstamus, o nuo vaistų priklausomi nusikaltėliai labiau buvo 
linkę naudoti nesmurtinius metodus, ypač nunuodijimą. 

Tyrimu, tiriančiu nusikaltėlius, kurie žmogžudystės metu 
išdarkė auką, pastebėta, jog pedagoginės ir psichinės sveikatos 
problemos vaikystėje, sąsaja su psichinės sveikatos stacionaru, 
savęs naikinimas ir šizofrenija buvo žymiai dažnesnės tarp 
nusikaltėlių, kurie buvo kaltinami aukos išdarkymu (Hakkanen-
Nyholm ir kt., 2009).
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Pagalbos ieškantis elgesys

Vyrai dažniausiai neieško pagalbos, net kai jos reikia. 
Tai tinka kalbant ir apie psichinę (Marcell ir kt., 2007), ir 
apie bendrąją sveikatos priežiūrą (Mulye ir kt., 2009). Jauno 
amžiaus vyrai rečiau apsidraudę nei jaunos moterys (Adams 
ir kt., 2007) ir mažiau nei pusė suaugusių vyrų kartą per 
metus profilaktiškai apsilanko pas gydytoją (Ligų kontrolės ir 
prevencijos centras, 2011). Be įprastos prevencinės priežiūros 
žmogžudystės rizikos veiksniai ir perspėjamieji ženklai gali 
būti nepastebėti, taigi, šiais žmonėmis liks nepasirūpinta. 
Vyrams didesnis vyriškumas yra tiesiogiai susijęs su mažesniu 
sveikatos priežiūros, ypač psichinės sveikatos paslaugų gavimu 
(Marcell ir kt., 2007). Faktas, kad vyrai neieško pagalbos, gali 
būti susijęs su gėda dėl psichinės sutrikimai (Vogel ir kt., 2011).

Taip pat per mažas  vyrų rūpestingumas gali būti dėl 
medicininio išsilavinimo stygiaus. Didelis psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimas tarp medicinos studentų ir jaunų gydytojų 
gali turėti normalizuojamąjį besaikio vartojimo suvokimo 
poveikį (Roncero ir kt., 2014). Tai gali pabloginti individų, ypač 
vyrų, turinčių priklausomybę išaiškinimą. Svarbu apmokyti 
ir informuoti medicinos studentus apie priklausomybes. 
Atsižvelgiant į socialinę priklausomybių svarbą, švietimas 
šioje srityje turėtų būti privalomas, nes sveikatos mokslų 
studentų mokymas gali pakeisti jų požiūrį į pacientą. Pagalbos 
ieškojimo stygius tarp vyrų, turinčių medžiagų vartojimo ir 
(arba) asocialaus, nusikalstamo elgesio anamnezę, gali būti 
susijusi ir su tuo, jog kai kurie psichikos sveikatos profesionalai, 
susidūrę su vyrais, turinčiais medžiagų piktnaudžiavimo ir 
(arba) asocialaus, nusikalstamo elgesio anamnezę, ne visada 
yra užjaučiantys, dėmesingi, paslaugūs. Taigi, jei norime 
sumažinti smurtinį, žmogžudišką elgesį, tokiems pacientams 
turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio. Tyrimai, klinikinis 
darbas ir visuomenės sveikatos intervencijos, orientuotos į 
klaidingą vyrų mąstymą , jog gyvenimo būdas, kurį sudaro 
prasta savipriežiūra – vyriška, gėda dėl psichinės sveikatos ir 
nusistatymas tarp profesionalų gali būti naudingi. 

Į žmogžudystės riziką orientuota apklausa

Amerikos psichiatrų asociacija (APA) ir Amerikos vaikų 
ir paauglių psichiatrų akademija (angl. ACAAP) parengė gaires 
savižudybės rizikos ir suicidinio elgesio įvertinimui (Amerikos 
vaikų ir paauglių psichiatrų akademija, 2001; Amerikos 
psichiatrų asociacija, 2003). Tačiau šios asociacijos neturi 
gairių smurto ir žmogžudystės rizikai įvertinti. Žmogžudystės 
rizikos įvertinimas turi daug bendrybių su savižudybės rizikos 
įvertinimu. Tokiam įvertinimui rekomenduojamas protokolas, 
parengtas remiantis egzistuojančia literatūra (Thienhaus 
ir Piasecki, 1998; Amerikos vaikų ir paauglių psichiatrų 
akademija, 2001; Amerikos psichiatrų asociacija, 2003), 
pristatomas ir aptariamas žemiau. 

1. Pasidarykite savo saugumą prioritetu. Pacientai, 
prieš susitikdami su jų sveikatą vertinančiu klinicistu, turi 
būti apieškoti ir nuginkluoti. Užtikrinkite, kad būtų galimas 
laisvas išėjimas. Jei jaučiatės nesaugiai, bet kuriuo momentu 
nedelskite nutraukti ir (arba) baigti apklausą. Visada 
palaikykite 1–2 metrų atstumą, užimkite poziciją „veidas į 
veidą“ arba stovėkite pasikreipę nežymiu kampu, siekdami 
sušvelninti „veidas į veidą“ konfrontaciją, pasitikėkite savimi, 
elkitės ramiai ir venkite tiesioginio akių kontakto, pabandykite 
įgyti paciento prielankumą ir kad jis (ji) pasijaustų saugus. 

Klauskite paprastų klausimų; sutikite su labiausiai emociškai 
pagrįstais paaiškinimais; venkite atsakymų į provokuojančius 
klausimus. Jūs visada turite valdyti apklausą. Geriau nutraukti 
apklausą, jei jaučiate drovumą. Būkite atsargūs. Įdėmiai 
stebėkite paciento mimiką, elgseną ir kalbą, nes pirmuosius 
agresijos požymius galima pastebėti prieš jiems įvykstant. 

2. Atlikite psichiatrinę ekspertizę. Į tai įtraukite psichikos 
sutrikimų specifinių ženklų ir simptomų identifikaciją, skirkite 
dėmesį psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimams. 
Nustatyti vartojamą medžiagą, vartojimo trukmę, vartojimo 
laikymąsi. Papildomai įtraukti gydymo anamnezę, šeimos 
anamnezę, esamus stresorius ir stiprybes. Anksčiau elgesiui 
reikia skirti daug dėmesio, nes praeities elgesys yra vienas 
didžiausių pasikartojančio elgesio rizikos veiksnių.

3. Konkrečiai paklauskite apie žmogžudystės idėjas, 
planus, elgesį. 

4. Įvertinkite paciento situaciją. Dauguma žmogžudiškų 
pacientų suvokia, jog jų situacija negali turėti kitokių 
sprendimų nei smurtas.

5. Įvertinkite rizikos veiksnius ir įtraukite juos į rizikos 
vertinimą. Reikėtų vertinimą pradėti nuo demografinių 
duomenų, įskaitant vyriškąją lytį ir amžių. Impulsyvumas 
turėtų būti pagrindinis veiksnys, keliantis susirūpinimą, ir turėtų 
vyrauti rizikos įvertinime. Kitas pagrindinis veiksnys turėtų 
būti prieinamumo tvarka, įskaitant priėjimą prie šaunamųjų 
ginklų. Reikėtų išsamiau išnagrinėti ir dokumentuoti apklausos 
metu diagnozuotas dvigubas kelių psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo diagnozės, taip pat bet kokį buvusį smurtavimą 
apsvaigus. Ypač kelia rūpestį realybės suvokimo praradimo 
testavimas. Pacientas, kuris yra žmogžudiškas dėl iliuzinio 
įsitikinimo arba imperatyvinės haliucinacijos, turi didelę 
riziką. Tokie simptomai kaip jausmas, kad esi kontroliuojamas 
išorinės jėgos arba manymas, kad kiti linki jam (jai) blogo, 
smurto riziką dar didina. 

A. Vienas iš pasirinkimo variantų – naudoti smurtinio 
elgesio (angl. VRA) vertinimo metodiką. 2010 m. atlikta 
199 teismo medicinos gydytojų apklausa, nustačiusi devynis 
dažniausiai naudojamus VRA. (Viljoen ir kt., 2010). Daugiau 
nei 90 proc. pranešė vertinantys paauglių ir suaugusiųjų 
nusikaltėlių riziką. Daugiau nei 50 proc. nurodė, jog visada 
arba beveik visada naudojasi VRA; tik 7 proc. pranešė niekada 
nesinaudoję VRA. Šie duomenys rodo, kad VRA yra dažnai 
naudojamas. Vis dėlto neseniai atliktas 13 045 individų smurto 
lygio įvertinimas parodė, kad iš 47 nepriklausomų tyrimų 57 
atvejai naudojant VRA, buvo identifikuoti kaip didelės rizikos, 
tačiau esama įrodymų bazė nepatvirtino priskirtų ateities 
smurto rizikos tikimybių remiantis VRA (Singh ir kt., 2014). 
Nors struktūrizuotas VRA gali būti svarbus, kai naudojamas 
kartu su patyrusiu klinikiniu sprendimu, dėl dabar esamų 
trūkumų jį reikėtų naudoti ypač atsargiai ir atidžiai. Papildoma 
informacija 4 lentelėje.

6. Apsvarstykite savižudybės riziką. Pacientai, turintys 
žmogžudiškų minčių taip pat turi didesnę savižudybės riziką. 
Į bet kokio individo, turinčio minčių apie smurtą prieš kitus, 
įvertinimą privaloma įtraukti savižudybės rizikos vertinimą.

7. Naudokitės praktinio bauginimo priemonėmis. 
Religiniai įsitikinimai arba teisinių padarinių baimė – tai 
galimi veiksniai, mažinantys homicidinio elgesio tikimybę.

8. Stacionare arba kontroliuojamoje aplinkoje 
pabandykite nuspėti išrašyto paciento laukiančią situaciją: 
vertintojas turėtų matyti situaciją paciento akimis. Ar pacientui 
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lengvai prienami narkotikai, alkoholis, ginklai?
9. Venkite „jokių žmogžudysčių“ kontraktų sudarymo 

su pacientu. Vien tik sutartys nemažina smurto rizikos. 
10. Gaukite antrąją nuomonę. Jei kils ginčų, turėsite 

įrodymą, kad rėmėtės patikimu profesionaliu sprendimu. 
Klinicistas gali pamatyti savo požiūrį, pereinantį į pacientą, iš 
kitos pusės.

11. Paimkite šlapimo tyrimą dėl narkotinių medžiagų ir 
nesiųskite namo, neišrašykite intoksikuoto paciento. Pacientai, 
esantys alkoholio arba kitų psichoaktyvių medžiagų įtakoje, 
turi didesnę riziką sukelti grėsmę sau arba kitiems. 

12. Dokumentuokite galutinį sprendimą ir jo racionalumą. 
Dokumentacija būtina dėl kriminalinių priežasčių. 

13. Atlikite savo teisines pareigas. Pareigą apsaugoti 
paciento numatytas aukas. Tai gali įtraukti pareigūnų 
informavimą ir paciento hospitalizavimą.

Šaunamųjų ginklų apribojimas

Papildomai prie individualizuoto gydymo plano reikia 
mažinti modifikuojamus smurtinės rizikos veiksnius. Ypač 
svarbus šaunamųjų ginklų įsigijimo apribojimas sergantiesiems 
psichikos ligomis. Nors šaunamieji ginklai naudojami 40 proc. 
žmogžudysčių visame pasaulyje, JAV šis skaičius siekia 66 
proc. (Jungtinių autų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos 
biuras, 2013). 

Žmogžudystėms, įvykdytomis šaunamaisiais ginklais, 
būdingos reikšmingos geografinės variacijos. Rytų Europoje 
ir Pietų Afrikoje didelis žmogžudysčių skaičius, tačiau 
ne dėl šaunamųjų ginklų (Jungtinių Tautų Narkotikų ir 
nusikalstamumo prevencijos biuras, 2013). Palyginti, Pietų 
Europoje ir Šiaurės Afrikoje žmogžudysčių skaičius mažas, 

tačiau jos įvykdomos šaunamaisiais ginklais (Jungtinių Tautų 
Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuras, 2013). Šie 
duomenys rodo, kad apribojimo programos gali būti labiau 
efektyvios tam tikrose geografinėse vietovėse ir šis faktas 
pirmiausia turėtų būti integruotas į valstybines arba vietines 
programas siekiant sumažinti žmogžudysčių skaičių. 

JAV, kur didelis žmogžudysčių šaunamaisiais ginklais 
skaičius, taikoma daug teisės aktų, kuriais siekiama sumažinti 
šaunamųjų ginklų prieigą rizikos grupėje esančiai populiacijai. 
Nors buvo išleista teisės aktų apžvalga (Norris ir kt., 2006), 
naujausi įvykiai ir besivystantis kultūrinis požiūris pastaraisiais 
metais sukėlė didelių pokyčių. Tarp jurisdikcijų yra didelių 
skirtumų, suteikiančių galimybę peržvelgti tam tikrų metodų 
veiksmingumą. Šaunamųjų ginklų apribojimas varijuoja nuo 
skirtų tik asmenims, kurie yra buvę hospitalizuoti ne savo noru, 
iki pritaikymo visiems, kuriems taikytas psichikos sutrikimų 
gydymas (Norris ir kt., 2006).

Žinoma, šaunamųjų ginklų apribojimas sergantiesiems 
psichikos ligomis turi ribas. Papildomai prie sergančiųjų 
psichikos ligomis apribotų teisių ir teisių padarinių (įvertinimo 
skirtumas priklauso nuo socialinio ir kultūrinio konteksto), 
įmanoma, kad įvyks pokytis, pavyzdžiui, nesant prieigos 
prie šaunamųjų ginklų, žmonės, sergantys psichikos ligomis, 
nužudymui gali griebtis peilių, kuokų arba kitokių įrankių. 
Kontraargumentas šiems teiginiams galėtų būti tai, jog žudymą 
palengvina didelis mirtingumas nuo šaunamųjų ginklų ir 
santykinai lengvas naudojimasis, o kitų įrankių didesnis žudymo 
slenkstis gali atgrasinti nuo žmogžudystės. Net apsvaigusiems 
ir iš dalies disfunkcinės būklės asmenims, mažiau linkusiems 
efektyviai save valdyti ir slopinti elgseną, turinčią sunkias 
pasekmes, apsiginkluoti ir naudotis šaunamuoju ginklu yra 

Lentelė 4. Smurtinio elgesio rizikos vertinimo metodika

Pavadinimas Aprašymas
Paslaugų lygio inventorius, patikslinta (LSI-R) 
(Andres & Bonta, 1995)

Aktuarinis 54 punktų klausimynas, naudojamas turintiems 16 metų ir daugiau 
parengtas prognozuoti lygtinio paleidimo, atkryčio, sėkmės pusiaukelės namuose ir 
kitų dispozicinių sprendimų pasekmes, kurios gali būti kompromituotos smurtiniu 
elgesiu.

Psichopatijos nustatymo klausimynas – patikslintas 
(PCL-R) (Hare, 2003)

Aktuarinis 20 punktų klausimynas, naudojamas turintiems 18 metų ir daugiau 
parengtas įvertinti individų psichopatiją. Didelis PCL-R taškų skaičius teigiamai 
susijęs su impulsyvumu ir agresija.

Lytinių nusikaltėlių rizikos vertinimo vadovas 
(SORAG) (Quinsey, Harris, Rice, & Cormier, 2006)

Aktuarinis 14 punktų klausimynas, naudojamas turintiems 18 metų ir daugiau VRAG 
modifikacija, skirta įvertinti smurtinio ir seksualinio elgesio pasikartojimą.

Static-99 (Harris, Phenix, Hanson, & Thornton, 
2003)

Aktuarinis 10 punktų klausimynas, naudojamas turintiems 18 metų ir daugiau skirtas 
įvertinti seksualinio nusikaltimo recidyvą. Labiausiai naudojamas pataisos sistemoje. 

Smurto rizikos vertinimo vadovas (VRAG) (Quinsey 
irk t., 2006)

Aktuarinis 12 punktų klausimynas, naudojamas turintiems 18 metų ir daugiau skirtas 
įvertinti smurto riziką. 12 punktas – PCL-R.

Istoriniai, klinikiniai ir rizikos valdymo – 20 (HCR-
20) (Webster, Douglas, Eaves, & Hart, 1997)

20 punktų struktūrizuota profesionalaus sprendimo metodika, naudojama turintiems 
18 metų ir daugiau ir skirta įvertinti smurtinio elgesio riziką. Ją sudaro 10 istorinių 
punktų, 5 klinikiniai ir 5 rizikos valdymo, kurie vertinami 0–2 balų skale. Papildomai 
įtrauktas PCL-R.

Seksualinio smurto rizika – 20 (SVR-20) (Boer, Hart, 
Kropp, & Webster, 1997)

20 punktų struktūrizuota profesionalaus sprendimo metodika, naudojama turintiems 
18 metų ir daugiau ir skirta įvertinti seksualinių nusikaltėlių smurtinio elgesio riziką. 
Ją sudaro 11 psichosocialinio prisitaikymo punktų, 7 seksualinių nusikaltimų ir 2 
ateities planų, kurie vertinami 0–2 balų skale per N-?-Y modelį.

Prievartos tarp sutuoktinių rizikos vertinimo metodika 
(SARA) (Kropp, Hart, Webster, & Eaves, 1999)

20 punktų struktūrizuota profesionalaus sprendimo metodika, naudojama turintiems 
18 metų ir daugiau.

Struktūrizuotas jaunimo smurto rizikos įvertinimas 
(SAVRY) (Borum, Bartel, & Forth, 2003)

31 punkto struktūrizuota profesionalaus sprendimo metodika, naudojama nuo 12 iki 
18 metų ir skirta įvertinti smurtinio elgesio riziką. Sudaro 10 istorinių, 8 socialiniai, 
kontekstiniai, 7 individualūs, klinikiniai ir 6 apsauginiai punktai.
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gana lengva. 
Papildomos socialinės intervencijos yra naudojamos, 

pavyzdžiui, alkoholio ribojimas minimaliai pakeitus barų 
uždarymo valandas gali sumažinti smurtinio elgesio riziką 
(Rossow ir Norström, 2012), kaip ir alkoholio prekybos 
apribojimas viešose vietose (Sanchez ir kt., 2011) ir kitos 
teisės intervencijos (Biderman ir kt., 2010). Tačiau panašu, kad 
šaunamųjų ginklų apribojimas psichikos ligomis sergantiems 
žmonėmis išlieka svarbiausia intervencija.

Žmogžudystės psichiatrinio traktavimo apribojimai

Daugelis specialistų įsitraukia įvykus žmogžudystei 
(Wilson Daly, 1998; Geberth, 2006; Vycudilik ir Gmeiner, 
2009; Papadodima ir kt., 2010). Policijos ir teisės specialistai 
turi daugiau žmogžudysčių tyrimo patirties, o psichiatrai, 
ypač teismo medicinos  paprastai yra antroje vietoje. Daugelis 
psichiatrų žmogžudystės atveju turi ribotą patirties ir žinių kiekį. 
Vyrų, kurie įvykdo žmogžudystes, vertinimas yra sudėtingas 
uždavinys, reikalaujantis atsižvelgti į sudėtingas sampratas  
pavyzdžiui, laisvės ir atsakomybės, kas yra daugiau teisinės 
profesijos, o ne psichiatrijos ekspertų pareiga (Fukushima, 
1994; Gross ir Huber, 1994; Rudnick ir Levy, 1994; Appelbaum 
ir Gutheil, 2006; Gendel 2006; Gunn Taylor, 2014). Psichiatro 
vaidmuo, vykdant vyrų, su potencialu įvykdyti arba jau 
įvykdžiusių žmogžudystę, prevenciją, vertinimą ir gydymą 
kinta atsižvelgiant į psichikos ligą. Kaip aprašyta pirmiau, 
yra visokios galimos kombinacijos, aprašomas psichiatro 
vaidmuo gydant ir užkertant kelią trims idealiems tipams: 
žmogžudystės kaip antrinio psichozės elgesio, susijusio su 
asocialiu asmenybės sutrikimu ir psichoaktyvių medžiagų 
vartojimo sutrikimu. 

Kai žmogžudystė įvykdoma psichozinio elgesio metu, 
kuris yra antrinis sunkiai psichikos ligai, pavyzdžiui, 
šizofrenijai arba bipoliniam sutrikimui, psichiatrai turi 
dalyvauti koordinuotai su teisės specialistais psichozinio 
elgesio gydyme. Nors dabartiniai biologiniai gydymo būdai 
yra veiksmingi gydant sunkias psichikos ligas ir idealiu atveju 
turėtų būti skirti visiems pacientams, sudėtinga numatyti, 
kaip psichiatrai gali užkirsti kelią žmogžudiškam elgesiui, 
nes jie turi labai ribotą galimybę numatyti, kaip pacientai 
elgsis psichozės metu. Kai žmogžudystė įvykdoma psichiatrų 
vadinamo asocialaus asmenybės sutrikimo kontekste, 
psichiatrai turi pripažinti, kad jie turi ribotą patirtį šių retai 
siekiančių psichiatrinės pagalbos asmenų gydyme. Asmenys, 
turintys psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimą ir 
nesant kitų psichikos sutrikimų, taip pat retai ieško pagalbos, 
nors tikrai dažniau nei turintys asocialios asmenybės sutrikimą 
(angl. ASPD). Psichiatro galimybės, sprendžiant žmogžudystes 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimų kontekste, 
yra tarpinės tarp psichozių, kurių atveju psichiatrai gali daug 
ką padaryti ir tarp asocialaus asmenybės sutrikimo, kurio 
metu psichiatrų galimybės ribotos. Be asmeninio paciento 
sprendimo išlikti blaiviam ir įsipareigojimo reabilitacijos 
intervencijoms, kurios padeda išlikti blaiviam, asmuo, turintis 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimą, turėtų gebėti 
sukurti pasitikėjimu pagrįstus ryšius su medicininių paslaugų 
tiekėju ir būti pasirengęs pokyčiams .

IŠvAdOS IR REKOMENdACIJOS

Tyrimai apie žmogžudystes (ir savižudybes) įvykdžiusiųjų 
lyties skirtumus, išskyrus kiekybinę duomenų analizę, išlieka 

labai reti. Mūsų tyrimo ribotumas taip pat taikytinas lyčių 
skirtumams, esant hormonų ir serotonino stygiaus poveikiui 
agresijai, smurtiniam elgesiui ir impulsyvumui. Smegenų 
neurobiologija turėtų būti prevencijos pagrindas ir papildoma 
veikla, būtina norint geriau suprasti psichikos liga sergančio 
žudikiško elgesio biologinius veiksnius. 

Biologiniai veiksniai gali apimti struktūrinių ir funkcinių 
pokyčių vaidmenį prefrontalinėje žievėje – slopinamojo 
centro, turinčio įvairių jungčių suaugusiųjų smegenyse 
(Bonelli ir Cummings, 2007; Potegal, 2012). Taip pat labai 
svarbu atsižvelgti į hormonų ir serotonino vaidmenį (Berman 
ir Coccaro, 1998; Mazur, 2006; Wallner Machatschke, 2009; 
Soyka, 2011). Šie veiksniai vieną dieną gali būti taikomi 
kaip biologiniai žmogžudystės žymenys ir įtraukti į rizikos 
vertinimą. 

Reikalingi tolesni smurto tyrimai susiję su lytimi, 
orientuoti į biologinius veiksnius. Psichoterapinės ir 
farmakoterapinės strategijos, nukreiptos į šiuos nustatytinus 
biologinius veiksnius, dar negali būti plačiai priimtos, išsamiau 
neištyrus pirminio smegenų pagrindu pagrįsto deficito. Šis 
siekis eina kartu su Tyrimų domenų kriterijų (RDoC) projekto 
Nacionalinės psichikos sveikatos instituto tikslais (Insel ir kt., 
2010; Insel, 2014) ir būti reikšmingi suprantant psichikos liga 
sergančiųjų žmogžudysčių prevenciją. 

Pavyzdžiui, nauja vystymosi psichoterapija vadinama 
Nurodymais orientuota psichoterapija (angl. RFP-C; Hoffman 
ir Rice spaudoje) buvo sukurta siekiant nukreipti išreikštą elgesį 
vaikystėje, sutelkiant dėmesį į numanomą emocijų reguliavimo 
sistemą (Rice ir Hoffmanas, 2014b). Kadangi ši griaunanti ir 
agresyvi elgsena yra vėlesnių paauglio ir suaugusiojo psichikos 
sutrikimams, agresijai, ir smurtui rizikos veiksnys, šis gydymo 
metodas įgalina prevencijos programą žmogžudysčių. Jo 
pagrindimas ant numanomo (Gyurak ir kt., 2011; Gyurak ir 
Etkin, 2014) emocijų reguliavimo sistemos padalinio (Gross, 
2013) pateikia smegenimis paremtą struktūrą, kuriai įtakos turi 
testosteronas ir kiti lytiniai biologiniai veiksniai, sudarantys 
galimybes biologinius tyrimus paversti tiesioginėmis 
prevencinėmis programomis. Tolesni tyrimai, didinantys 
mūsų supratimą apie prefrontaliai medijuojamą limbinės, 
pagumburio ir autonominės nervų sistemos hipersusijaudinimo 
slopinamą, susijusį su agresija, tobulins šią sritį.

Kol kas prevencinę programą sudaro pranešime aprašyti 
elementai. Šiuo metu mes siūlome tokius įvertinimus ir 
rekomendacijas tokia eilės tvarka:

1. Tikslinga rizikos mažinimo programa turi sutelkti 
dėmesį į šizofreniją, bipolinį ir asmenybės sutrikimus, 
tais atvejais, kai šie sutrikimai yra kartu su alkoholio ir 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimais. Veiksniai, 
didinantys šių sutrikimų impulsyvumą, ypač psichoaktyviosios 
medžiagos, kurios gali sumažinti slopinamąją prefrontralinę 
kontrolę ir apdorojimą, turėtų būti pagrindinis objektas. 
Tikslingas rizikos įvertinimas, kaip pateikta šiame pranešime, 
turėtų įvertinti pagrindinius smurtinio elgesio ir žmogžudystės 
rizikai veiksnius šiose populiacijose, o intervencijos programos 
pritaikytos rizikos mažinti (3 lentelė). 

2. Rizikos visuomenėje mažinimas, ypač šaunamųjų 
ginklų prieinamumo apribojimas, gali atlikti svarbų vaidmenį. 
Psichosocialinių veiksnių, pavyzdžiui, prastų gyvenimo sąlygų 
arba mažos socialinės paramos korekcija taip pat gali būti labai 
veiksminga.

3.  Svarbu šviesti (specialistus) ir didinti informuotumą 
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apie narkotinių medžiagų vartojimą, tai gali turėti įtakos 
diagnostikai.

4. Psichiatrams labai svarbu bendradarbiauti su kitų 
sričių specialistais. Vien psichiatrams sudėtinga išspręsti šią 
problemą, todėl bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais 
yra būtinas. Pirminis psichiatro vaidmuo – išsklaidyti gėdą 
šiame bendradarbiavime ir laikytis klinikinės praktikos, kuri 
paremta patikimais įrodymais. 

5. Aktuali prevencijos kryptis – sustiprinti pagalbos 
ieškantį vyrų elgesį ir jų gydymo režimo laikymąsi. Ūminis 
ir ilgalaikis farmakologinis (ir ne farmakologinis) gydymas 
pacientams, sergantiems vienpoline depresija ir bipoliniu 
sutrikimu, net didelės rizikos populiacijoje gerokai mažina 
agresiją prieš save (Rihmer ir Gonda, 2013), tinkama ir 
sudėtinė priežiūra psichikos liga sergantiesiems gali sumažinti 
žmogžudiško elgesio riziką. 

Taigi, pagrindinis prevencinių strategijų dėmesys – 
identifikuoti didelės rizikos grupes, tinkamas gydymas, 
tuo pačiu metu atsižvelgiant į vyrų specifines problemas ir 
poreikius. 

Šis pranešimas parengtas pirmenybę teikiant žmogžudysčių 
rizikai mažinti pagal lyčiai specifiškus būdus, kurie pagrįsti 
neurobiologiniu smegenų pagrindu. Kol neuroendokrinologija 
plėtojasi, ateityje galimybės išvengti žmogžudysčių, be abejo, 
atsiras. Lietuvoje Vyrų psichinės sveikatos Darbo grupė 
priklausanti Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijos 
federacijai, buvo įkurta šiam tikslui ir ji teiks informaciją apie 
lyčiai specifiškų intervencijų, palengvinančių žalą, vaidmenį.

Padėka
Autoriai dėkoja Pasaulinės biologinės psichiatrijos 

draugijos federacijai už paramą naujai sudarytai Vyrų psichinės 
sveikatos Darbo grupei.

Interesų deklaracija
Nėra
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